
Paistettua siikaa, selleripyrettä, 
avomaankurkkua ja saksankirvelikastiketta
Tekijä: Patrik 
 
Paistettu siika
2 kpl Siikafileitä
2 rkl Voita
 Suola
 
Selleripyree
1 kpl Juuriselleri
4 kpl Mustaherukanlehtiä
2 dl Kanalientä
50 g Voita
1/2 kpl Sitruunan mehua
 Suola
 
Pikkelikurkku
1 kpl Avomaankurkku
0,5 dl Omenaviinietikkaa
0,5 dl Sokeria
0,5 dl Vettä
5 kpl Mustaherukanlehtiä
 
Grillikurkku
2 kpl Avomaankurkku
1/2 kpl Sitruunan kuorta
 Suola
 
Saksankirvelikastike
4 dl Kanalientä
4 oksaa Saksankirveliä
1 kpl Sipuli
3 kpl Valkosipulinkynsiä
2 tl Omenaviinietikkaa
200 g Voita
 Suola 

Valmistus
1. Valmista pikkelikurkku. Viipaloi avomaankurkku ohuiksi 

siivuiksi.
 Kiehauta etikka, sokeri, vesi ja mustaherukanlehdet 

kattilassa. Jäähdytä liemi ja siivilöi.
 Laita kurkkusiivut maustumaan pikkeliliemeen.
2. Valmista grillikurkku. Halkaise kurkut pituussuunnassa ja 

grillaa leikkuupinta mustaksi. 
 Anna jäähtyä ja leikkaa kurkut haluamaasi muotoon. 

Mausta suolalla ja raastetulla sitruunan kuorella.
3. Valmista saksankirvelikastike. Keitä kanaliemi puoleen 

hienonnettujen sipuleiden kanssa.
 Lisää lopuksi saksankirveli ja anna makujen uuttua  

noin 15 minuuttia. Siivilöi liemi.
 Sekoita sauvasekoittimella kuutioitu voi joukkoon.  

Pidä kastike lämpimänä, mutta älä kiehauta enään  
tämän jälkeen.

 Mausta omenaviinietikalla ja suolalla.
4. Valmista selleripyree. Keitä selleri ja lehdet pehmeiksi 

kanaliemessä. 
 Kaada seos blenderiin ja sekoita tasaiseksi pyreeksi.
 Mausta voilla, sitruunanmehulla ja suolalla.
5. Valmista paistettu siika. Paista siikafileet voissa 

kullanruskeiksi. Mausta suolalla.
6. Kokoa annos. Koristele yrteillä.

YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

Tänä syksynä K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020 
ohjelmaan sesongin parhaat raaka-aineet. Kokosimme  
teille kilpailijoiden tekemät huikeat reseptit, jotka nähtiin  
10. jaksossa tiistaina 3.11. klo 20 MTV3-kanavalla ja  
mtv-palvelussa.
Kilpailijat haastettiin valmistamaan pää- ja jälkiruokia 
villiyrteistä. Nämä reseptit sopivat kokeneemmille 
kotikokeille. Otatko haasteen vastaan?
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole 
testattu K-Koekeittiössä. K-Supermarket on mukana MasterChef 2020 
ohjelmayhteistyössä.

Pääruoat

Jakso 10 
kilpailijoiden 
reseptit

Paahdettu kuhaa, goudakastiketta, 
suolaheinäöljyä, saksankirvelillä ja mädillä 
täytetty kesäkurpitsankukka  
Tekijä: Dani 
 
1 kpl Kuha, kokonainen
1/2 kpl Selleri
4 kpl Maa-artisokkaa
1 kpl Kyssäkaali
500 g Voita
 Suola
 
50 g Saksankirveliä
100 g Creme fraiche
50 g Muikunmätiä
4 kpl Zukkini kukalla
 Suola
 
1 dl Omenaviinietikkaa
1 dl Valkoviiniä
2 kpl Salottisipulia
6 kynttä Valkosipulia
4 oksaa Timjamia
300 g Kermaa
200 g Gouda, vanha
 
4 dl Öljyä
100 g Suolaheinää 

Valmistus
1. Leikkaa kuhasta fileet ja irroita ruodot. Mausta suolalla ja 

pippurilla. Tee ruskea voi. Leikkaa selleri, maa-artisokka 
ja kyssäkaali ohuiksi siivuiksi ja kypsennä ruskeassa voissa 
kalan kanssa juuri ennen esillepanoa.  

 Paahda kuhan pinta uunissa tai polttimella.
2. Vatkaa creme fraiche auki ja lisää hienonnettu 

saksankirveli ja mäti. Mausta. Pursota zukkinin kukan 
sisään ja paista pannulla nopeasti.

3. Kiehauta omenaviinietikka, valkoviini ja sipulit kattilassa. 
Anna redusoitua hetki. Lisää kerma ja gouda. Keitä noin  
15 minuuttia ja aja sauvasekoittimella voi mukaan.

4. Aja suolaheinä ja öljy blenderissä 6 minuuttia täydellä 
teholla ja siivilöi. 

5. Kokoa annos.

Koivunlehdillä ja kuusenkerkällä maustettua 
riekon rintafilettä, riekkokastiketta, 
haudutettua kaskinaurista ja retiisiä
Tekijä: Sirly 
 
Riekko
2 kpl Riekon rintafileitä
4 oksaa Timjamia
2 rkl Voita
 Suola
 
Riekkokastike
1 kpl Riekonranka
2 kpl Salottisipuleita
1 kpl Valkosipulinkynsi
1 kpl Porkkana
5 dl Riistalientä
2 dl Roseviiniä
100 g Voita
5 oksaa Persiljaa
4 oksaa Timjamia
1 rkl Öljyä
 
Haudutusliemi kasviksille
200 g Voita
2 dl Roseviiniä
1 dl Vettä
 
Haudutetut kasvikset
1 kpl Kaskinauris
5 kpl Retiisejä
 
Koivu-kuusimausteseos riekolle
1 dl Koivunlehtiä
0,5 dl Kuusenkerkkiä
3 dl Pankojauhoja
1 tl Suola 

Valmistus
1. Valmista riekkokastike. Paahda öljyssä kattilassa ranja, 

pilkotut sipulit ja porkkana.
 Lisää roseviini ja keitä puoleen. Lisää riistaliemi ja  

keitä noin 30 minuuttia.
 Siivilöi liemi ja keitä kasaan kastikkeeksi.  

Mausta suolalla ja pippurilla.
2. Valmista koivu-kuusimausteseos. Laita kaikki ainekset 

blenderiin ja aja hienoksi jauhoksi.
 Siivilöi valmis jauhoinen mausteseos. Käytä mausteseosta 

valmiiden riekon rintafileiden päällä.
 Voit esimerkiksi toimuttaa mausteseoksen teesiivilän läpi.
3. Valmista haudutusliemi kasviksille. Laita raaka-aineet 

kattilaan ja kuumenna.
 Pilko kaskinauris ja retiisit. Hauduta niitä 

haudutusliemessä noin 8 minuuttia. Jätä napakoiksi.
4. Valmista riekko. Paista riekon rintafileet umpeen kuumalla 

pannulla voin ja timjamin kanssa.
 Mausta suolalla. Kypsennä loppuun 150-asteisessa 

uunissa, kunnes lihan sisälämpötila on 70 astetta.
 Anna rintafileiden vetäytyä folion alla noin 10 minuuttia.
5. Kokoa annos. Koristele yrteillä.

Siikaa, pikkelöityjä kanttarelleja, ruskeavoi-
nokkosperunavaahtoa, grillattua parsaa ja 
koivu-nokkoslientä
Tekijä: Sofia 
 
Siika
2 kpl Siika fileitä
3 rkl Voita
 Suola
 
Pikkelöidyt kantarellit
1 dl Kantarelleja
2 dl 1-2-3 -lientä
 
Paistetut parsat
8 kpl Pieni parsa, valkoinen
3 rkl Ruskistettua voita
 Suola
 
Koivu-nokkosliemi
100 g Nokkosta
20 g Koivunlehtiä
2 dl Kalalientä
 Suola
 Sokeri
 
Ruskeavoi-nokkkosperunavaahto
30 g Nokkosta
200 g Jauhoinen peruna
1 dl Maitoa
30 g Ruskistettua voita
 Suola 

Valmistus
1. Valmista pikkelöidyt kantarellit. Siisti kantarellit ja laita 

maustumaan pikkeliliemeen.
2. Valmista koivu-nokkosliemi. Ryöppää nokkoset ja 

koivunlehdet nopeasti kiehuvassa vedessä. Siirrä heti 
jääveteen.

 Kuumenna kalaliemi. Laita kaikki raaka-aineet blenderiin 
ja aja hienoksi liemeksi noin 5 minuuttia.

 Siivilöi kankaan läpi.
3. Valmista ruskeavoi-nokkosperunavaahto.  

Ryöppää nokkosen lehdet nopeasti ja laita jääveteen.
 Kuori ja keitä perunat kypsiksi. Paseeraa pehmeät perunat 

siivilän läpi.
 Aja ryöpätyt nokkosen lehdet blenderissä hienoksi 

lämpimän maidon kanssa. Siivilöi.
 Lisää ruskistettu voi, suola ja nokkosmaito perunan 

joukkoon. Sekoita tasaiseksi.
 Laita valmis perunavaahtoseos sifoniin ja lisää 1 patruuna.
4. Valmista paistetut parsat. Ryöppää parsoja kiehuvassa 

vedessä noin 3 minuuttia.
 Mausta ruskistetulla voilla ja suolalla.
5. Valmista siika. Paista siika voissa pannulla ja mausta 

suolalla.
6. Kokoa annos.

Haudutettua kuhaa, paahdettua kukkakaalia ja 
isomaksaruohoa   
Tekijä: Ville 
 
Haudutettu kuha 
1 kpl Kokonainen kuha 
 Koivunlehtiä 
 Siankärsämöä 
 Öljyä 
 Suolaa 
  
Paahdettua kukkakaalia 
1kpl Kokonainen kukkakaali 
2 rkl Öljyä 
 Suolaa 
  
Manteli-kurpitsansiemen kreemi 
50g Manteleita 
50g Kurpitsansiemeniä 
200g Voita 
1kpl Kananmunan keltuainen 
1/2 kpl Sitruunan mehua 
3 rkl Öljyä 
   
  
Isomaksaruoho 
10kpl Isomaksaruohoa 
1 rkl Öljyä 
 Suola 
  
Kastike 
100g Voita 
1 rkl Vettä 
50 g Creme fraiche 
0,5 dl Piimää 
4 rkl Koivunlehti-siankärsämö öljyä 
 Sitruunan mehu 
 Suola 
  
Koivunlehti-siankärsämö öljy 
1 kourallinen Koivunlehtiä 
1 kourallinen Siankärsämönlehtiä 
2 dl Öljyä  

Valmistus
1. Valmista kuha. Fileoi kuhasta kaksi filettä, leikkaa y-viilto, 

mausta suolalla. Aja tehosekoittimessa öljy ja siankärsämö 
sekä koivunlehdet. Siivilöi ja pullota öljy. 

 Vakumoi kuhat öljyn kanssa ja kypsennä sirkulaattorissa 
64-asteeseen noin 15 minuuttia. Polta kypsennetyn 
kuhan pinta kaasupolttimella ennen tarjoilua ja mausta 
suolalla. 

2. Valmista kukkakaali. Leikkaa kokonainen kukkakaali  
4 osaan. Laita öljy pintaan ja mausta suolalla. Paahda 
aluksi 185-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia ja lopuksi  
225-asteisessa noin 6-8 minuuttia. 

3. Valmista kreemi. Sulata voi pannussa. Lisää joukkoon 
villiyrtit ja kuullota hetki. Kaada seos blenderiin, lisää 
paahdetut mantelit ja kurpitsan siemenet mukaan. 

 Lisää keltuainen ja aja täydellä teholla. Lisää hieman öljyä 
joukkoon ja mausta sitruunan mehulla. Jos kreemi on 
liian paksua, ohenna vedellä. Jos taas liian ohutta, lisää 
enemmän manteleita.

 Laita valmis kreemi pursotinpussiin ja kuorruta paahdetut 
kukkakaalit kreemillä ennen tarjoilua.

4. Valmista koivu-kärsämö öljy. Laita kaikki ainekset 
blenderiin ja sekoita noin 5 minuuttia. Siivilöi valmis öljy.

5. Valmista kastike. Tee beurre monté, lisää joukkoon creme 
fraiche ja piimää. 

 Mausta suolalla ja sitruunan mehulla. Splittaa kastike 
ennen tarjoilua koivu-kärsämö öljyllä. 

6. Kokoa annos.     
     

Jälkiruoat

Mustaherukanlehtiparfait, pähkinäkrokanttia, 
mesiangervolla maustettuja herukoita ja 
hapankerma-mesiangervojäädykettä
Tekijä: Dani 
 
50 g Mustaherukanlehti 
2 kpl Kananmuna 
100 g Kermaa 
50 g Sokeria 
1 kpl Liivate 
  
50 g Cashew pähkinää
50 g Mantelia 
100 g Sokeria 
  
50 g Puna- ja valkoherukkaa 
 Kukkia 
 Mesiangervo  

Valmistus
1. Erottele keltuaiset ja valkuaiset. Keitä mustaherukanlehdet 

sokerin ja kerman kanssa. Lisää keltuaiset ja kypsennä 
78-asteiseksi. Lisää liivate. Vatkaa valkuainen vaahdoksi ja 
nostele joukkoon. 

 Laita massa muotteihin ja jäädytä. Nosta hyvissä ajoin 
ennen tarjoilua temperoitumaan.

2. Karamellisoi sokeri ja lisää pähkinät sekä mantelit mukaan. 
Jäähdytä ja leikkaa pieneksi. 

3. Tee 30% sokeriliemi, mausta mesiangervolla.  
Ota puolet marjojen marinadiin ja toiseen lisää 
hapankerma ja 1 tl giniä ja jäädytä.  
Raaputa haarukalla rakenne rikki juuri ennen tarjoilua.

4. Kokoa annos. Koristele syötävilläkukilla. 

Karitsan karetta, nokkoslettuja, 
meiramikastiketta ja palsternakkapyreetä
Tekijä: Juhani 
 
Karitsan kare 
200 g Karitsan karetta 
3 rkl Öljyä 
 Suola 
  
Punaviinikastike 
1 dl Punaviiniä 
5 dl Lihalientä 
1 kpl Sipuli 
2 kpl Valkosipulinkynsiä 
1 oksa Timjamia 
 Karitsan perkuujätteet 
2 oksaa Meiramia 
1 rkl Punaviinietikkaa 
  
Nokkosletut 
1 kpl Kananmuna 
1 dl Vehnäjauhoja 
2 dl Maitoa 
70 g Nokkosia 
 Suola 
  
Palsternakkapyree 
2 kpl Palsternakkoja 
0,5 - 1 dl Maitoa 
25 g Voita 
 Suola  

Valmistus
1. Valmista punaviinikastike. Laita kuumalle pannulle 

punaviinietikka ja haihduta puoleen.
 Lisää karitsan perkuujätteet, sipuli ja valkosipulinkynnet. 

Lisää punaviini, lihaliemi ja timjamin oksa. Keitä kunnes 
jäljellä 1,5 dl.

 Mausta meiramilla. Siivilöi valmis kastike.
2. Valmista nokkosletut. Ryöppää nokkoset. Laita nokkoset ja 

maito blenderiin. Sekoita tasaiseksi massaksi. 
 Lisää joukkoon sulatettu voi, kananmuna ja jauhot.  

Mausta suolalla ja sekoita. Siivilöi taikina halutessasi.
3. Valmista palsternakkapyree. Keitä kuoritut ja pilkotut 

palsternakat maidossa pehmeiksi.
 Laita blenderiin ja lisää voi. Sekoita tasaiseksi pyreeksi. 

Mausta suolalla. Siivilöi halutessasi.
4. Valmista karitsan kare. Puhdista kare ja mausta suolalla. 

Paista pinnat umpeen öljyssä kuumalla pannulla.
 Laita 150-asteiseen uuniin paistomittarin kanssa. Kun 

lämpötila on saavuttanut 52 astetta, on karitsan kare 
valmis.

 Anna lihan vetäytyä folion alla noin 15 minuuttia ennen 
leikkaamista.

5. Kokoa annos

Ruusunlehti pannacotta, mehustettuja 
herukoita ja vadelmaa   
Tekijä: Juhani 
 
Pannacotta
1,5 dl Maito
1,5 dl Kermaa
2 kpl Liivatetta
1 dl Sokeria
1 dl  Ruusunlehtiä
 
Sokeriliemi
1 dl Vettä
20 g Sokeria
1 dl Herukanlehtiä 

Valmistus
1. Valmista pannacotta. Keitä maito, kerma ja sokeri.  

Kun seos kiehuu, ota heti pois liedeltä. 
 Lisää joukkoon ruusunlehdet ja uuttua noin 20 minuuttia 

kelmun alla. Siivilöi ja lisää kuumaan pannacottaseokseen 
liotetut liivatelehdet.

 Aseta haluttuihin astioihin ja anna hyytyä noin  
20 minuuttia jääkaapissa.

2. Valmista sokeriliemi. Laita kaikki raaka-aineet kattilaan  
ja kiehauta. Ota pois liedeltä ja anna maustua noin  
30 minuuttia.

 Siivilöi sokeriliemi. Pyöritä valkoherukat ja vadelmat 
sokeriliemessä.

3. Kokoa annos.

Mesiangervonkukalla maustettua namelakaa ja 
herukanlehti-grannysmith sorbettia
Tekijä: Sofia 
 
Namelaka
100 g Maitoa
2 nippua Mesiangervonkukkia
200 g Valkosuklaata
200 g Kermaa
5 g Liivatelehteä
10 g Glukoosia
 
Sorbetti
500 g Granny smith omenoita
250 g 30 % sokerilientä
kourallinen Ryöpättyjä herukanlehtiä 

Valmistus
1. Valmista namelaka. Kiehauta kattilassa maito, jossa on 

mesiangervonkukat.
 Siivilöi maito ja lisää joukkoon pehmennyt liivatelehti.
 Sulata valkosuklaa ja lisää sen joukkoon glukoosi.
 Sekoita sauvasekoittimella joukkoon ensin kuuma maito ja 

lopuksi kerma.
 Siirrä massa haluttuihin silikonimuotteihin.
2. Valmista sorbetti. Poista omenoista siemenkodat ja pilko 

isoiksi paloiksi.
 Laita kaikki raaka-aineet blenderiin ja aja tasaiseksi 

massaksi.
 Siivilöi valmis massa ja laita jäätelökoneeseen 

valmistumaan.
3. Kokoa annos.

Mesiangervolla maustettuja kauden 
marjoja, jogurttisorbettia ja valkosuklaa-
cashewrouhetta
Tekijä: Patrik 
 
Mesiangervomarjat
100 g Sokeria
100 g Vettä
1 kourallinen Mesiangervonkukkia
2 dl Erilaisia kauden marjoja
 
Jogurttisorbetti
8 dl Maustamatonta jogurttia
1 dl Glukoosisiirappia
1 dl Hunajaa
 
Valkosuklaa-cashewrouhe
100 g Valkosuklaata
100 g Cashewpähkinöitä
 Siitepölyä 

Valmistus
1. Valmista jogurttisorbetti. Sekoita ainekset ja laita 

jäätelökoneeseen valmistumaan.
2. Valmista valkosuklaa-cashewrouhe.  

Paahda ja rouhi pähkinät.
 Sulata suklaa ja sekoita pähkinöihin. Jäähdytä ja tämän 

jälkeen riko murusiksi.
 Sekoita lopuksi joukkoon siitepölyä oman maun mukaan.
3. Valmista mesiangervomarjat. Keitä sokeri ja vesi  

106-asteiseksi. Kun siirappi on valmis, lisää joukkoon 
marjat.

 Anna jäähtyä.
4. Kokoa annos. Koristele syötävillä kukilla.

Villiyrttinamelakaa, friteerattua jäkälää ja 
siitepölyä
Tekijä: Sirly 
 
Namelaka
300 g Valkosuklaata
1,5 dl Täysmaitoa
1 dl Ruusunterälehtiä
3 kpl Liivatelehtiä
1 dl Glukoosisiirappia
2 dl Kuohukermaa
 
Fritattu jäkälä
1 kourallinen Jäkälää, käsiteltyä
2 dl Syväpaistoöljyä
100 g Valkosuklaata
 
Siitepöly
1 rkl Siitepölyä 

Valmistus
1. Valmista namelaka. Sulata suklaa maidon kanssa.  

Laita liivatelehdet pehmenemään kylmään veteen.
 Sulata liivatelehdet kuuman valkosuklaan joukkoon ja lisää 

glukoosisiirappi. 
 Lisää ruusunlehdet ja kerma sauvasekoittimella sekoittaen. 

Jäähdytä seos.
2. Valmista fritattu jäkälä. Varmista, että jäkälä on käsitelty 

ja syömäkelpoinen.
 Frittaa jäkälät 100-asteisessa öljyssä. Pyörittele valmiit 

jäkälät sulatetussa valkosuklaassa.
3. Kokoa annos. Koristele siitepölyllä ja syötävilläkukilla.

Mesiangervonamelakaa ja 
herukkanlehtigranitaa
Tekijä: Ville 
 
Mesiangervo namelaka 
250 g Maitoa 
25 g Glukoosisiirappia 
13,5 g Liivatelehteä 
1 kpl Kananmunan keltuainen 
650 g Valkosuklaata 
500 g Kermaa 
3 rkl Mesiangervon kukkia 
  
Herukanlehti granita 
1 kourallinen Herukanlehtiä 
1 plo Kivennäisvettä 
1 dl 50% sokerilientä 
1 rkl Sitruunan mehua 
2 cl Vodkaa 
 Suola  

Valmistus
1. Valmista namelaka. Kiehauta maito, glukoosisiirappi ja 

mesiangervonkukat kattilassa.
 Siirrä sivuun liedeltä ja laita kelmun alle uuttumaan 

noin 20 minuutiksi. Laita liivatelehdet kylmään veteen 
likoomaan.  

 Siivilöi mesiangervomaito. Lämmitä maitoa ja sekoita 
sauvasekoittimella joukkoon liivatteet. 

 Kaada lämmin maitoseos keltuaisen päälle ja kypsennä 
koko ajan vatkaten noin 80-asteiseksi.

 Kaada seos valkosuklaan päälle ja sekoita.  
Jäähdytä massa huoneenlämpöiseksi.

 Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi ja sekoita joukkoon.  
Jaa massa muotteihin ja pakasta.

2. Valmista granita. Laita herukanlehdet ja kivennäisvesi 
blenderiin, siivilöi. Sekoita loput aineet keskenään ja 
pakasta.

3. Kokoa annos. Koristele syötävillä kukilla.


